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	[92] عبد الله بن معيز (أو معين -بالنون-، وقيل: معير) السعدي: روى عن: عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)
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	[166] محمد بن عثمان القيسي
	[167] محمد بن الفتح الأنماطي، أبو العباس
	[168] محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي
	[169] محمد بن محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري، أبو بكر
	[170] محمد بن محمد بن عتيبة بن صبح المعيطي المصري
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	[172] محمد بن هاشم (أو هشام) الثقفي
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